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Regulamin konkursu 

„Uniwersjada Polonistyczna” 

 

I Postanowienia ogólne 

  

1. Konkurs wiedzy o literaturze i języku polskim „Uniwersjada Polonistyczna” organizowany jest 

pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. 

2. Patronat medialny nad konkursem obejmują Kwartalnik Kulturalny „Opcje”, Dwutygodnik 

Kulturalny „ArtPapier”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Gazeta Uniwersytecka UŚ” oraz UŚ TV.  

3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej z elementami 

wiedzy o języku, promocja czytelnictwa oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu 

naukowym i kulturalnym regionu.  

4. Zasady konkursu opisane są w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem. 

 

II Uczestnicy 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.  

2. Zgłoszenia udziału kierowane są przez szkołę. 

3. Konkurs ma charakter drużynowy.  

4. Drużyny biorące udział w konkursie są trzyosobowe i występują jako reprezentacja szkoły.  

5. Każdą szkołę ma prawo reprezentować tylko jedna drużyna. 

 

 

III Forma konkursu 

 

1. Szkoły kierują zgłoszenia udziału w formie elektronicznej na adres 

uniwersjada.polonistyczna@gmail.com do 20 marca 2017 roku. 

2. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik  

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.  

4. Konkurs odbędzie się podczas dnia otwartego polonistyki, 5 kwietnia 2017 roku w Sali Rady 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 

Katowice.  

5. Konkurs ma charakter turnieju wiedzy literackiej z elementami wiedzy o języku, w którym biorą 

udział zgłoszone drużyny reprezentujące szkoły, podejmując ze sobą bezpośrednią rywalizację.  

6. Forma zadań konkursowych obejmuje pytania typu testowego, quiz, pracę z tekstem literackim, 

naukowym oraz ikonicznym, a także formułowanie krótkich wypowiedzi ustnych.  

7. W konkursie mogą wziąć udział jedynie wcześniej zgłoszone zespoły.  

8. Przyjęcie każdego zgłoszenia zostanie potwierdzone w formie elektronicznej przez 

Organizatora. 

9. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

eliminacji.  

 

IV Zespół Ekspertów oraz Jury 

  

1. Zadania konkursowe przygotowywane są przez Zespół Ekspertów powołany przez 

Organizatora, złożony z pracowników naukowych Wydziału Filologicznego UŚ.  

2. Z zespołu ekspertów sformowane zostanie Jury konkursowe, które oceniać będzie udzielane 

podczas turnieju odpowiedzi.  
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3. Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.  

4. Zadaniem Jury jest rozstrzyganie wszelkich kwestii związanych z przebiegiem konkursu.  

5. Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają weryfikacji.  

 

V Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 

1. Zwycięzcą konkursu jest drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów podczas turnieju.  

2. O rozstrzygnięciu konkursu decyduje Jury, podejmując decyzję na podstawie zdobytej przez 

drużyny liczby punktów.  

3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas dnia otwartego 

polonistyki, 5 kwietnia 2017 roku, bezpośrednio po zakończeniu turnieju.  

5. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.  

 

VI Postanowienia końcowe 

 

1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych (Dz.U. z 2004, Nr. 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami). 

2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych.  

3. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie 

dla celów związanych z organizacją konkursu.  

4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

5. W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.  

6. Informacje na temat konkursu będą publikowane na stronach internetowych: 

www.inolp.us.edu.pl; 

www.facebook.com/polonistykakatowice; 

oraz www.facebook.com/uniwersjadapolonistyczna. 

 

 

 

 

Konkurs objęty patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego 

 
Patroni medialni 

                  

         Śląskie Studia Polonistyczne 

Współpraca 

 

               
 

 

http://www.inolp.us.edu.pl/
http://www.facebook.com/polonistykakatowice
http://www.facebook.com/uniwersjadapolonistyczna
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Załącznik nr 1 

 

„Uniwersjada Polonistyczna” 

 

Formularz konkursowy 

 

 

 
Skład Drużyny 
(imię, nazwisko i klasa każdego z uczestników) 

 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 

 
Dane szkoły  
(nazwa, dokładny adres, telefon, adres e-mail) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna 

 
 
 
 
 

 

 


